
Diada de llibres, roses i dones, 
Diada de memòria i cultura, 
Diada de reivindicació de lluites i vides. 
23 d’abril sempre antifeixista.

Cartes i poemes del nostre desè aniversari. 



	
	
Aquest 23 d’Abril de confinament volem compartir amb vosaltres les 
cartes i els poemes que vam llegir en el nostre desè aniversari de digna 
reivindicació als carrers. Vam celebrar la nostra perseverança 
compartint les nostres exigències de veritat, justícia i reparació per a 
les víctimes del franquisme i la transició amb la bona gent de la 
memòria d’arreu de Catalunya. Ho vam fer amb les famílies i amigues de 
les víctimes i amb les protagonistes de tantes històries de lluita i 
repressió. Vam recordar molts noms, molts fets, molta injustícia, molt 
compromís i molta heroïcitat.  

Continuarem denunciant la vulneració dels drets d’aquestes víctimes 
marginades.  Els seus exemples ens encoratgen a continuar combatent 
per totes elles. Continuarem denunciant la impunitat de l’estat espanyol 
aquí  i a la República Argentina. Gràcies a les companyes i companys de 
Cornellà de Llobregat, de Santa Coloma de Gramenet, de Sabadell, de 
Barcelona, de Manresa, del Prat de Llobregat, de Girona, de l’Hospitalet 
de Llobregat, de Tarragona, de Mollet del Vallès i de Rubí.  



	
 

 

 

 



 



Sin rey. 

 

No tenemos rey, 

no somos vasallos, 

porque otros lucharon 

para no tener amos. 

 

No tenemos coronas impuestas 

por genocidas dictadores, 

no somos ovejas dispuestas 

a comulgar con depredadores. 

 

Somos dignas hijas e hijos 

de los parias de la tierra, 

alzados como orgullosos riscos, 

con la palabra damos guerra. 

 

No estamos atadas y bien atadas 

a transiciones traidoras y bastardas, 

en silencio e impunidad nos sepultaron 

y unidas venimos a derrotarlas. 

 

Somos antifascistas, 

republicanas, anarquistas, comunistas 

y no tenemos rey. 

Nunca nos arrodillamos 

porque otros lucharon 

para no tener amos.                                mjb. 

 



 

Juan José Bernete Aguayo 

 

Al Capitán Ximeno 

Muerto en el frente de Córdoba. 

 

Mirada azul de Ximeno 

con cara de niño bueno. 

Mirada de azul cuajado, 

de azul acero templado, 

tan inocente 

bajo la paz de la frente. 

 

Dicen, Ximeno, que fuiste 

bandolero y que supiste 

de la fuga por los montes 

hacia aquellos horizontes 



donde nadie sabe dónde 

un tibio rincón se esconde 

para el hombre como el ave 

sediento de libertad. 

 

Y quién sabe 

si fue mentira o verdad. 

Yo te he visto Capitán 

en el frente cordobés; 

Capitán 

del Batallón de Garcés. 

 

Valiente, serio, callado, 

gran soldado 

sobre tu caballo alzado, 

-¡que buena estampa tenías!- 

tu mirada como el cielo, 

desperezando su vuelo 

sobre lentas lejanías… 

 

Y ahora irás por las veredas 

y entre breñas y jarales 

- no por blandas alamedas 

ni por caminos reales- 

a la muerte…. Buen viaje. 

 

Tu pistola sin reposo 

y tu caballo nervioso 

serán tu solo equipaje. 



Y tu silencio y tu afán 

desolados…. 

 

Capitán 

de bandidos y soldados. 

¡Y a mi qué 

si yo siempre te veré 

con la muerte terca enfrente 

y tu mirada inocente 

mirándola fijamente! 

¡Ay Ximeno, Capitán 

del Batallón de Garcés; 

Capitán 

de la cabeza a los pies! 

 

Héroes del Sur. 1938. 

Pedro Garfias. 

 

 

 



 
 

Mes ell no pot pas morir 

 

L’afusellament del nostre president Lluís Companys 

Fint tenint-lo a la presó! 

és tanta la seva por, 

que el criden abans de l’hora... 

Com que tot ELL és claror, 

la llum, per l’alt finestró, 

ha traspuat massa enfora. 

 

Quan allà dalt, en el far,  

Han tret la negra bandera, 

d’esglai s’ha amansit el mar 

tot el llar de l’escullera. 

Tireu!... Que ELL no port morir 

I als fusells dóna la cara... 

Fins l’alba, més de matí, 



s’ha llevat avui més clara. 

 

Com  ELL, vencent la nit,  

posa al màrtir l’aurèola 

sang i or d’un infinit 

que el seu rostre tornassola. 

 

Apunteu bé, de cara a ELL!... 

Si gosa vostra follia!... 

Si podeu, amb el fusell,  

matar la claror del dia. 

 

Però el dia fa el seu curs 

damunt la impotència cega... 

Ja es veuen els cims més purs 

amb tanta llum que s’hi aplega. 

 

Tireu... Que ELL no pot morir, 

perquè és el cor d’una raça 

que té el sol pel seu camí 

deixant la llum per on passa. 

 

No han tingut pas gran treball 

a buidar les cartutxeres... 

Floreixen, muntanya avall, 

roselles i ginesteres. 

 

En cada clavell de sang 

Tremola, encesa, una perla!... 



fins el cor de lliri blanc 

amb tanta pols d’or s’esberla. 

 

Or i sang!... Flama i claror! 

N’és xopa la nostra terra... 

Té una estrella cada flor 

i és com un far cada serra. 

 

El Tibidabo, present, 

damunt la ciutat esguarda... 

De les flors del sol naixent 

n’omplirà el cel cada tarda!  

 

Vers l’Orient i en l’horitzó, 

el cel i el mar es confonen 

esglaiats de la visió 

que mig d’amagat els donen. 

 

El crim el coneixem prou... 

resta imprès damunt cada ona! 

La marinada les mou 

i ja ho sap tot Barcelona. 

 

Fins els pics del Montserrat 

han fremit de serra en serra 

quan, devot, s’ha descalçat 

per tocar, peus nus, sa Terra. 

 

 



Els seus darrers mots, enllà, 

per cels i terres s’estenen... 

Com que parla en català, 

els seus botxins no el comprenen. 

 

Mil veus els repetiran... 

“Perdona’ls, Tu, Pàtria meva,  

que no saben el que fan 

i no porten pas sang teva.” 

 

Un capitanot dolent, 

va pel Tir de Gràcia, encara, 

i ... amb foll esfereïment...! 

sa pistola no es dispara...! 

 

En son braç, paralitzat,  

restarà el gest, per la vida,  

pres per la por i la maldat... 

Assassins de Llibertat! 

Però diran que és mentida. 

 

Muntanya de Montjuïch!... 

Fins tes entranyes tremolen! 

Mes les Falç del Juny antic 

nous segadors les esmolen. 

 

Tireu!... Que ELL no pot morir 

pel que és i el que representa... 

Morirà, però, el Botxí 



que amb son verí sol, reventa. 

Morirà el Botxí; son cos 

gangrenat per ses metzines. 

Sa tomba no tindrà flors; 

Con niu de serpents i espines. 

 

Mes ELL... No pot pas morir 

amb la bandera que empunya! 

Com un Arc de Sant Martí 

qu’abraça tot Catalunya. 

 

Isidor Coma i Fabré. 

 

 

 

 

 



Cançó de carrer  

 

Cançó de carrer 

Quan jo tindré cinquanta anys 

no vull ser com el pare: 

cansat i sense fe, 

renec o riallada; 

treball embrutidor, 

futbol cada diumenge, 

el tuti al cul d´un bar, 

tabac de vuit pessetes. 

 

La televisió 

que ofega la paraula; i banys en un mar brut 

quan vénen les vacances. 

 

La mare un escarràs: 

la plaça i la neteja; 

i els meus germans petits, 

escoles de mals mestres. 

 

Quina buidor! Potser 

només viuen de veres 

els qui moren matant 

al carrer o a la guerra. 

 

Apòstols i cabdills, 

llanceu el crit d´alarma! 

 



Savis, tècnics, obrers, 

forceu les vostres màquines! 

 

Genis de totes les arts, 

embelliu la croada! 

 

Homes, dones, infants, 

de tota llengua i raça 

i els mísers i els vençuts, 

ramada innumerable, 

espereu i engrossiu 

el clam que ens agermana. 

 

Encara hi som a temps! 

 

Encara, encara, encara! 

Destruirem un món 

estúpid i sense ànima! 

Cavem els fonaments 

d´una vida més alta! 

 

Joan Oliver.  

 

 

 



 



Tenemos un minuto. 

 

Tenemos un minuto para disolvernos 

y toda la vida para estar unidos. 

Volvemos a estar los hijos del pueblo 

pendientes del curso de un reloj sombrío. 

Volvemos a ver las cabezas huecas, 

los cascos brillantes, cañones pulidos. 

Se repite el eco de las viejas voces 

del reloj de turno de sangre teñido. 

Vuelven a destilar los ordenadores 

su agrio sabor de deber cumplido, 

mientras mis hermanos cumplen otra noche 

la fiel tradición de ser perseguidos. 

 

El Papi i el Cahue. 

 

 

 

 
 

 

 



C.O.P.E.L. (Coordinadora de presos en lucha) 

 

Los hombres se comen 

las cucharas, 

los vidrios, 

las tejas, 

las palabras... 

Oímos, queridos camaradas, 

la fuerza de la sangre 

resbalando. 

De vuestras venas cortadas. 

Nos llega mezclado con el aire 

vuestro grito de celda ensagrentada. 

Y oímos sin querer a los que gritan: 

¡Su lucha es inhumana! 

Puede que sí... 

Pero decimos: 

En nuestra clase 

la sangre siempre tuvo 

la última 

palabra. 

 

 

 



 

 

Bombardeig.  

 

Ja fa uns quants segons que vola pels aires 

el so greu que anuncia el perill. 

Però vosaltres... 

vosaltres mireu 

l’aparador en lluminària 

i el cartell de cinema llampant 

i la dona bonica que passa. 

 

I cal que s’apaguin els llums 

al davant dels ulls i dels nassos. 

 

I aleshores mireu al voltant. 

I aleshores feu: “Ah, què passa?” 



I a la fi us recordareu que hi ha mort 

i guerra per a portar-la 

i avions que volen rabents 

a milers de metres d’alçada 

carregats de metralla i de bombes, 

de mort i de nafres. 

 

Munts de runes. 

Pols o fumera? 

La casa menuda, la casa, 

es preparava per a la nit. 

 

La mar li era a la vora amb cent barques 

per a vetllar-li el son en la nit. 

La taula era parada. 

La llàntia era encesa. 

 

El tic-tac del rellotge comptava la pau. 

Un infant somreia. 

 

Una cassola fumejava 

damunt les tovalles 

blanques! 

 

I ara tot és negre en la nit, 

la mar i les branques, 

per a vetllar-li la mort. 

Per avui, no res més. 

 



Ja vola pels aires 

el so que anuncia el retorn de la pau. 

Ja torna el corrent que il·lumina les cambres 

i fa gai l’aparador i el cinema 

i la dona bonica que passa. 

 

La ciutat reprèn el seu ritme. 

Ja torna la vida als carrers i les places. 

 

És cert: hi ha un crit en la nit 

per sempre més sense resposta 

i uns cossos en dolor que es dessagnen 

i una casa que fumeja –morta! 

 

Però el so que anuncia el retorn a la vida 

ja vola, ja vola pels aires. 

 

Ferran Soldevila. 

 

 

 

 



 

 

Miliciana. 

 

La juventud pasada entre fábricas 

que marcaron en tu piel, heridas. 

Heridas que dejan cicatriz 

en tus suaves manos, 

mi vida 

 

Fue entonces cuando empezaste a cambiar 

luchando contra el marco donde te colocaron 

aquellos que en su día te explotaron 

trabajando hasta hacerte sangrar. 

 

Cambiaste la tela por el fusil 

luchaste por el pueblo 

dejando tu mirada infantil 

bajo tierra 



 

Miliciana que por los pueblos erras 

llamando a la igualdad 

por estas tierras 

combatiendo la maldad 

 

Caíste en lucha contra el opresor 

y una fosa te silenció 

pero el recuerdo es el motor 

presente de la revolución 

 

Nada ni nadie ha sido olvidado 

a pesar del tiempo pasado 

y de aquellos que nuestras lenguas 

cortaron. 

 

Te canto a ti, miliciana, 

símbolo de resistencia 

porque tu esencia 

ilumina nuestras mañanas. 

 

 
 



 
 

Els nostres morts obriran la terra, 

trontollaran muntanyes i valls, 

amb les seves veus polsoses 

cridaran ben fort llibertat! 

 

Els nostres morts sortiran de la terra, 

tremolaran consciències de pobles i ciutats, 

amb els seus peus de pedra picada 

enfonsaran la història oficial. 

 

Els nostres morts caminaran per la terra, 

cauran lleis de jutjats i campanars, 



amb les seves mans obertes 

escamparan memòria i veritat. 

 

Els nostres morts sorgits de la terra, 

posaran fi a la impunitat, 

munió d’ossos en germanor, 

un imparable front popular. 

 

Els nostres morts, llum de la terra, 

fars de justícia i lleialtat, 

cranis foradats amb un pensament, 

no deixar mai d’estimar. 

 

Els nostres morts sement de la terra, 

només volen tornar a recordar, 

xiuxiuegen noms inoblidables, 

que els seus ulls no podran plorar. 

 

Als nostres morts lliures de la terra, 

tothom els haurà d’honorar, 

amb el seu insubornable caminar 

obriran la senda que hem de transitar. 

 

I quan els nostres morts recuperin els seus rostres, 

a una terra estimada tornaran, 

sense foscor, ni oblit, ni silenci, ni mentides, 

arrels dels arbres que ens aixoplugaran. 

 

mjb 



 

 

 

La llibertat és la raó de viure, 

dèiem, somniadors, d’estudiants. 

És la raó dels vells, matisem ara, 

la seva única esperança escèptica. 

La llibertat és un estrany viatge. 

Són les places de toros amb cadires 

damunt la sorra en temps d’eleccions. 

És el perill, de matinada, al metro, 

són els diaris al final del dia. 

La llibertat és fer l’amor als parcs. 

La llibertat és quan comença l’alba 

en un dia de vaga general. 



És morir lliure. Són les guerres mèdiques. 

Les paraules República i Civil. 

Un rei sortint en tren cap a l’exili. 

La llibertat és una llibreria. 

Anar indocumentat. Són les cançons 

de la guerra civil. 

Una forma d’amor, la llibertat. 

 

Joan Margarit. 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

Poema de Antonio Martos a su hermano Cipriano. 

 

Los ríos se desbordaron  todos en general  

entre ellos El Ebro, El Guadalquivir, el Ter y el Llobregat  

de las lágrimas que lloraron por ti toda la humanidad.  

De tanto como lloraron al no poderte abrazar,  

el día que te enterraron  

en la clandestinidad  

como el que no tiene a nadie que te quisiera abrazar.  

Que pongan tres crespones negros  

en ventanas, balcones y en las puertas del cuartel  

para que la gente sana puedan saber  

lo mucho que padeciste y tuviste que padecer  

cuando te obligaron a aquel brebaje beber. 

 



 

 
Antonio Martos. 

 

Lletra de la cançó dedicada a Cipriano Martos Jiménez. Recuperada per 
Jordi Figuerola i la sociòloga Mar Joanpere de Reus. 

 

Ayer fuiste obrero 

y hoy eres el estandarte de tu clase 

y hoy eres la venganza en nuestros puños 

que de sufrir y de luchar 



ya no creen en la derrota. 

Ayer fuiste lucha 

y hoy un grito que llama 

a que nos alcemos sin componendas 

sin miedo hacia adelante 

como te enseñó nuestro pueblo. 

 

Ayer fuiste sangre 

y  hoy tu sangre está llamando a cada puerta 

y  hoy tu sangre se convierte en un cuchillo 

que romperá las cadenas  

abrirá nuevos caminos. 

 

Ayer fuiste obrero 

y de tu victoria toda España 

es hoy testigo 

tu nombre siempre estará 

vivo entre nosotros. 

 

Cipriano Martos, compañero 

luchadores como tu 

nos hacen falta  

para enterrar en la historia 

tanto crimen. 

 

Te juramos compañero, 

compañero venceremos. 

 

 



 

 



 

 

Què fa la multitud que enfervorida escolta 

l’espetec dels fusells i els vols de caderneres 

que esvalotadament se’n van amunt i es perden 

enllà de l’horitzó? L’alba porta un nou dia 

que s’haurà d’emplenar de plors i de rialles 

d’amor i joventut, de records i tendreses. 

Tornarem a sofrir, per molts núvols que passin.  

Tornarem a lluitar, amb desigs i paraules. 

Tornarem, tornarem, tornarem, tots a vèncer 

la por a la nostra mort. Els pètals de les roses 

transparenten la llum que esclata a Catalunya. 

I la pluja que cau esborra les petjades 

d’aquells insomni trist que encara és esperança. 

Tornarem a cantar cançons de porpra i ambre. 

I tu sempre seràs estel de la nit clara. 

 

Anònim, 1990. 



 
 

Interior 

 

El botxí dina en silenci,  

el botxí pensa en la feina.  

La seva dona se’l mira;  

els fills mengen amb presses.  

El botxí beu en silenci.  

Baixa de la claraboia  

una llum de lluna freda.  

La dona sempre dreta.  

Els dos germans ón rossos;  

riuen entre ells en silenci.  

La dona despara taula.  

El botxí pensa en la feina. 

Els fills del botxí s’escapen  

a l’ermot de l’eucaliptus.  

El botxí pren cafè amb gotes  

d’esquena a la finestra.  

La dona renta i eixuga  

amb aigua salada i cendra.  

El botxí fa un eructe  



i encén una caliquenya.  

Els infants juguen a selva  

entre llaunes i runa;  

el gran apunta amb la canya  

i l’altre estrafà la hiena.  

La dona passa l’escombra  

amb una fressa seca.  

Més endins sona el rellotge.  

El botxí pensa en la feina. 

La dona escup a l’aigüera.  

En mànigues de camisa  

i en un balancí de lona  

el botxí dorm la sesta.  

Els infants compten estampes.  

La dona sempre dreta.  

El silenci no es detura.  

El botxí somia feina. 

 

Pere Quart. 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



El meu nom és Llibertat. 

 

Resto a les fosques però no tinc por perquè sóc forta. El meu nom està 
fet de milions d’ossos premsats convertits en pedra amb el pas i el pes 
dels anys. Sóc roca creixent en aquestes profunditats humides 
alimentada pels sediments calcaris de desconegudes però estimades 
germanes. Em poden soterrar i amagar però no em poden dissoldre, em 
poden picar però em refaig eternament, tossuda i decidida. En aquests 
caus invisibilitzats que són casa meva hi ha vida, perquè d’aquí neixen 
també els brots que donen els fruits combatius, aquells que quan ningú 
els recull per ignorància o per por, cauen a terra per a tornar al cicle 
d’emancipació de nou, perquè el meu nom no té aturador. 

Estic arreu i no estic sola encara que estigui en silenci, estic amb milers 
de mares i pares que em van donar vida pronunciant el meu nom amb 
tanta alegria que van fer esclatar cadenes, amb tanta passió que van 
ensorrar la injustícia, amb tanta cridòria que van tirar a terra murs 
d’explotació. Tant se val si va ser efímera la seva victòria perquè el 
cercle de la lluita continua viu, de vegades petit com una llavor, de 
vegades tan gran com un arbrat infinit.  

Aquí callo, per no trencar l’esperança de veure un dia la llum d’aquesta 
immensa família que romà  amb mi, callo per no escoltar els seus plors 
per la meva tràgica vida, la de la filla estimada que havia de créixer en 
un món somiat tantes vegades, que encara somien des d’aquest oblit 
dels assassins enterradors. No parlo perquè no vull que pensin que la 
seva derrota és tan llarga i amarga, elles pensen en mi ballant pels seus 
carrers, pels seus pobles, pels seus camps i que m’he oblidat de les seves 
persones, però ho fan sense cap retret perquè la seva generositat no té 
límits quan es tracta de mi. Però sí que em comunico més enllà d’aquest 
trencaclosques de vides trencades, estic a l’herba, estic a l’aire que 
arrossega part de mi amb la terra, al bec de les aus, a les potes dels 
animalons i arribo a tot el món perquè sóc imparable. Quantes vegades 
m’heu trepitjat sense tenir-ne consciència, quantes vegades heu ignorat 
el meu xiuxiueig i quantes altres heu fet tremolar la indecència 
opressora cridant a l’uníson Llibertat! 

La meva llar és un pou, és un barranc, un voral, un forat, una fossa, de 
vegades sota un camí, altres sota una autopista, de vegades sota un parc 
d’infants o d’un pàrquing, sota un edifici o sota els nínxols d’un 
cementiri, de vegades al mig del no-res. Però jo només pateixo per les 
meves companyes i companys, de totes les edats, de tots els sexes, de 
totes les creences, de tota condició sexual i idees polítiques, que quan 
pronunciaven el meu nom se sentien lliures i reconfortades i que per 
lluir-me als seus llavis van perdre el seu darrer alè. 

Per elles, per les mudes de la terra, que esperen ser acaronades per les 
vostres mans, no oblideu que teniu un deute. Hem d’obrir les seves 
fosses d’impunitat i hem de gravar els seus noms en la meva pedra. Hem 
de mantenir viu els seus esperits, per poder reconèixer totes les cares 



del feixisme i no deixar-nos enganyar per aquells, que fan servir els 
noms dels caiguts per mi en va. El meu nom és Llibertat i em podran 
matar però mai em trauran la vida perquè bategarà per sempre més en 
els cors de les persones que no acoten el cap davant de la repressió. 

Perquè sóc qui combat el feixisme, qui assenyala els assassins, qui 
alerta que això que patim no és democràcia, qui sosté la veritat, la 
justícia i la reparació, el far dels drets humans i l’únic futur possible, i 
ho sóc perquè sou la meva força allà on sigui. Per això, no defalliu. 

 

Llibertat. 

 

 

 

 

 
 



 
 

La carta dels companys d’Agustí Soler Fosas adreçada a la seva esposa 
deia això: 

 

Monserrat Prat Roca. Distinguida señora. Los que hasta hoy han sido 
compañeros de celda de su amado esposo Agustín, y cumpliendo 
órdenes del mismo, le notificamos que a la madrugada del miércoles, dia 
8, se lo llevaron. Sus últimas palabras han sido dedicadas a Vd y para 
sus hijas y repitiendo lo que tantas veces nos había dicho: “Soy 
inocente”. Se ha alejado para siempre de nuestra compañia. 

 

Con todos los respetos le mandamos nuestro pésame 

 

Sus compañeros de celda 

 

La Modelo, 8-11-1939. 



 

 

Ceferino i la seva companya. 

 

Barcelona, madrugada del 9-8-39 

 

Querida esposa: En estos momentos me conducen al piquete para 
ejecutarme. Procura educar a nuestra hijita y le dices a mi padre y 
hermanos que digan a la niña cunado sea mayor que su padre muere 
siendo bien inocente. 

Recuerdos a todos y muchos abrazos de vuestro  

Ceferino LLop. 

 

Te envío la cartera.  



 
 



 

 
 



 

 

Milicianes. 

 

Em van dir que era feble, 

que havia de rentar, cosir i cuinar, 



però jo ja era una miliciana al front. 

 

Em van dir  contrarevolucionària, 

em van dir que no podia agafar el fusell, 

però jo valenta i tossuda restava a la trinxera. 

 

Em van dir que marxés a casa, 

em van dir que la guerra, 

que van desfermar els homes, 

no podia ser combatuda per les dones, 

però jo era una antifeixista al parapet 

mirant als ulls a l’enemic a primera línia de foc. 

 

Em van dir meuca, 

em van dir pou de malaltia, 

però no vaig acotar el cap, 

vaig aixecar el puny exigint igualtat. 

 

Jo era una dona més,  

que volia el respecte dels seus companys 

i vaig guanyar-me el dret de lluitar contra el feixisme. 

 

Jo vaig ser una miliciana més morta al front, 

una miliciana més,  

per sempre viva en les vostres memòries. 

 

mjb. 

 



 

 
 

A un infant mort en un bombardeig. 

 

Els teus braços immòbils són un vol de bandera, 

i la rosa esfullada del teu cos és un crit 

de sang més que un silenci… No serà primavera, 

mai més, en ta mirada, però al cor de la nit 

feta d’ulls que s’apaguen a la llum, vers on  clama 

la veu nostra, la torxa del teu cos – que ja és llum 

i ja és foc- durà l’alba d’un crit nu fet de flama 

i de pètals sagnosos de martiri. Ni fum  

ni silenci, ni boira velaran la nuesa 

dels teus ulls, que es glaçaren en un gest sense adéu. 

De quin somni et prengueren?, de quin món de dolcesa? 

Tot el cel que miraves era viu dintre teu 

com és viu en el rostre i en els ulls dels qui es donen 



a la mar… Quines rutes t’esperaven, infant? 

Davant teu ja són blanques totes elles, i es fonen 

amb el somni d’un somni; el teu cel, on no hi ha 

ales negres i on l’alba no duu orgies de roses 

que s’esfullen enceses i sagnants. I on reposes… 

 

Josep Janés i Olivé. 

 

 

 



 

 

 

Poema de una realidad 

 

Campo de Mauthausen, ciudad de gran familiaridad 

de todas las edades y de todas las culturas 

En diferentes lenguas se habla 

con amor y valentía 

 

Cinco años exactamente, María 

No miento. Eran días de represión 

que venían a nosotros 

con el miedo a ser quemados 

como muchos otros lo fueron 

 



Cuántos años he pasado con el uniforme rayado 

el triángulo en el pecho y el número al mismo lado 

Cuantos miles de sacrificios al recordar esos días 

pendiente mi corazón de mi estimada María 

 

El final de esta pesadilla fue un día del mes de mayo 

que nació con certeza y dijo con emoción, 

Esteban tú no estás muerto 

 

Como olvidar ese día 5 de mayo 

Un espíritu de hierro quebrantó todo sufrimiento 

 

Yo corría sin cesar, yo corría creyendo que  

para ti también este día había llegado 

Pero no fue como yo lo quería 

Puedo asegurarte que estoy fuerte todavía 

y abrazar pronto yo quiero a mi estimada María. 

 

Esteban Pérez. 

Deportat a Mauthausen i alliberat el 5 de maig de 1945. 

 

 



 

 

 

Elegies de Bierville 

 

Súnion! T’evocaré de lluny amb un crit d’alegria, 

tu i el teu sol lleial, rei de la mar i del vent: 

pel teu record, que em dreça, feliç de sal exaltada, 

amb el teu marbre absolut, noble i antic jo com ell. 

 

Temple mutilat, desdenyós de les altres columnes 

que en el fons del teu salt, sota l’onada rient, 

dormen l’eternitat! Tu vetlles, blanc en l’altura, 

pel mariner, que per tu veu ben girat el seu rumb; 

per l’embriac del teu nom, que a través de la nua garriga 

ve a cercar-te, extrem com la certesa dels déus; 

per l’exiliat que entre arbredes fosques t’albira 

súbitament, oh precís, oh fantasmal! i coneix 



per ta força la força que el salva als cops de fortuna, 

ric del que has donat, i en sa ruïna tan pur. 

 

Poema de l’exili de Carles Riba.  

 

 
 

 
 



 
 

 

Cárcel  Modelo, 27 de octubre de 1939. 

 

Muy estimado y querido hijo: me alegraré que cuando leas estas cortas 
letras y tengas conocimiento para entenderlas te encuentres con la más 
completa salud en compañía de tu queridísima madre y toda la familia. 

Querido hijo, al leer estas líneas ten presente en primer lugar que tu  
padre hace días que no está en el mundo de los vivos y que ha sido 
muerto por haber cumplido su deber, tu madre ya te lo explicará, no te 
avergüences de mi muerte muy al contrario, lleva la cabeza bien 
levantada por que tu padre no le han matado por haber cometido ningún 
crimen, ni haber robado nada a nadie, porque siempre le ha gustado 
vivir con la sudor de su frente y no hacer más que bien, no ha cometido 
tampoco ningún desmán ni ha perjudicado a ningún ser en toda su vida, 
tan solo le han fusilado por su ideal, el cual le dio ciertos cargos durante 
la guerra que se desencadenó en España durante el periodo de los años 
1936 y 1939, toda mi actuación durante este tiempo fue el hacer bien y 
salvar muchas vidas las cuales después sirvieron para ser mis 
verdugos, pero no les tengas odio que ellos mismos se arrepentirán de 
sus actos. 

Toda tu atención y desvelos los has de dedicar en cuidar a tu 
queridísima madre la cual como supongo habrás podido observar por 
poco conocimiento que hayas adquirido que es una perfectísima madre, 
tengo la seguridad que aun al leer estas líneas hayan pasado algunos 
años será la misma madre amantísima como fue para mi una fidelísima 



esposa, ten bien presentes estas palabras y procura cumplirlas en todo 
su significado, no des disgustos a la que te dio el ser, la cual puso en 
grave trance su vida para darte la tuya, por mucho que hagas nunca le 
podrás pagar aquel momento, el cual fue para mi el más triste de mi 
vida, tan alegre y feliz que fue después al teneros a ella y a ti salvados, 
por esto te repito le tengas toda la consideración que se merece, yo 
nunca le he faltado en nada que ella no lo haya sabido de antemano, así 
quiero que tú seas y de esta forma serás un buen hijo. 

Nada más hijo mío que muchos besos y abrazos de este que ha querido 
hasta el último momento, tu padre. 

Luis Serra. 

 

 

Lluís Serra i Giribert. Batlle del Prat de Llobregat. Afusellat el 18/11/39. 



 
 

 

 



 

 

 

I sentíem les veus 

al fons de les eixides, 

per sota bancs i taules 

descobríem les veus, 

des del pou del silenci 

pujant parets amunt 

com les gotes d’una aigua 

que desboca la pluja, 

aquelles veus vessaven 

l’empenta del teu nom. 

I era el teu nom el cor 

mateix de les paraules 

i era el teu nom la força 

que ens feia anar endavant 



i era el teu nom tristesa 

quan ens quedàvem sols 

i era el teu nom enyor 

per tots els que faltaven. 

Amb una Espasa encesa 

que un dia es va clavar, 

ara atiem el foc, 

aquelles dues síl·labes 

que canten el teu nom: 

companys, companys, companys! 

 

Jaume Sisterna. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Aquella mort afamada en les esperes 

i aquella nit eterna sense albades 

i aquell goig tot marcit sense florides 

i aquell cel que no era cel ni era clariana 

i aquell sufrir fuetat per amenaces 

i aquells fantasmes de germans 

-ossos i conques- 

i aquella fúria de matar teoritzada 

i aquell jaç malcompartit orfe de besos 

i aquella fam guiant l'instint 

dins la desferra 

i aquell fred i aquella por 

i aquell malson de les anyades 

i aquella mort, sempre la mort 



-lletja i ferotge- 

I dins del cor arraudilet com un ocell 

el dematí de la Cançó i l'Esperança. 

 

Roc Llop Convalia. 

Va passar pels camps de Mauthausen i Gusen i va ser alliberat el maig 
de 1945. 

Aquest poema forma part de la seva obra Contes negres de les vores del 
Danubi. https://issuu.com/maigdamor/docs/contes_negres_de_les_vores_del_danu 

Flor Natural, Jocs Florals de la Llengua Catalana. París 1965. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Qué ilusión es el querer 

Qué bonito ha sido el sueño 

Que yo he tenido mujer. 

 

Te vi sola con mis niños 

En el fondo de tu ser 

Ellos, con blanca carita 

Tú, triste, buena mujer. 

 

Yo, mientras, aquí apartado 

de vosotros ¡qué dolor! 

Con ansias y confiado 

en juntarme otra vez 

a vuestro amor. 

 



Momento de amor de paz 

Como volviendo a la ilusión 

Siento ganas de llorar 

Se me parte el corazón. 

 

Dalmacio Moreno. 

Pres del Penal d’Ocaña, Toledo. 

 

 

 

 

A Dalmacio ben segur se l’hauria trencat el cor per la pèrdua de la seva 
rebesnéta Elena, nena robada del franquisme. Generacions de patiment 
sota el jou del feixisme i sota la impunitat que encara perdura. 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

Murieron por aquel camino que eran jóvenes, 

murieron mis amigos. 

Murieron padres, hijos y hermanos, 

que subieron por aquel camino. 

Yo soy testigo, porque a la edad de 14 años 

junto a mi padre, 

también subimos los dos por aquel maldito camino. 

Mauthausen, campo triste y siniestro 

campo de esclavitud 

campo con tus esclavos 

que les quitaste la vida y la salud. 

En Mauthausen era el invierno 

y el humo por la chimenea del crematorio salía lento. 



Quemaron miles y miles de republicanos españoles, 

que sin poderlos olvidar, 

los llevo siempre en el pensamiento. 

 

Félix Quesada Herrerías. 

Deportat a Mauthausen amb només 14 anys amb el seu pare. Tots dos 
van sobreviure. 

 

 

 

 



 

 

A la montaña elevada 

por su ladera trepé, 

allí refugio encontré 

bajo una roca nevada. 

 

¡Ay, ay, dolor! 

Toda mi vida es amarga, 

tras una grieta escondido, 

todo lo más ocultado, 

con el corazón helado, 

duermo el sueño del rendido. 

 

¡Ay, ay, dolor! 

Madrugo por la mañana, 

que es hora de vigilar, 

alguna vez hay sorpresa, 

corro como un venado 



y me escondo en la maleza. 

 

¡Ay, ay, dolor! 

No hay más ruido 

que el del viento 

al chocar contra la roca, 

alguna vez me sofoca 

y hasta me quita el aliento. 

 

¡Ay, ay, dolor! 

Tan solo los pajaritos 

son los que a mí me rodean, 

alguna vez aletean, 

como si fueran chiquillos. 

 

¡Ay, ay, dolor! 

Si es que al nacer y al morir, 

que todos somos iguales, 

para qué dejar vivir 

a fascistas criminales. 

 

¡Ay, ay, dolor! 

Tras una reja sombría 

tengo a mi madre y mi hermano, 

por una lengua villana 

que me ha de pagar un día. 

¡Ay, ay, dolor! 

 

Manuel i Aurelio Díaz “Caxigal” 



¡Traidor Franco, traidor Franco, 

tu hora será sonada! 

Si tu nombre fuera Franco, 

se te saldría a la cara, 

encendiéndola de sangre, 

si tu sangre fuera franca. 

 

Tu nombre fuera vergüenza 

si a tu rostro se asomara, 

proclamando por la sangre 

la traición que la engendraba: 

que la sangre has traicionado 

desmintiéndola de clara. 

 

¡Traidor Franco, traidor Franco, 

tu hora será sonada! 

Como una máscara el pueblo 

te tira el nombre a la cara, 

descubriendo la traición 

que en tu nombre se amparaba. 

 

Traicionándote de franco 

traidor a tu misma causa, 

fuiste dos veces traidor: 

a tu sangre y a tu patria, 

que a España no se defiende 

con la traición emboscada, 

asesinando a su pueblo, 

que es el alma de su alma. 



¡Traidor Franco, traidor Franco, 

tu hora será sonada! 

Tu nombre es como bandera 

que tu derrota proclama. 

 

Si la traición criminal 

en ti franqueza se llama, 

tu nombre es hoy la vergüenza 

mayor que ha tenido España. 

 

Que ni tu nombre es ya nombre, 

ni en tu sangre se espejeaba; 

traidor, hijo de traidores, 

mal nacido de tu casta: 

no eres Franco, no eres hombre, 

no eres hombre, no eres nada. 

 

José Bergamín 

 

 
 



 

 



 
 

 

Cel de Trinxera 

 

Com a cavalls desbocats en trista cavalcada 

els estels fan corua enllà del firmament; 

són espurnes flotants de crinera irisada, 

i quan fugen gemeguen un xiscle de turment. 

La Nit és silenciosa. Només a estones 

s’ou el picar amic dels nostres artillers. 

Vigila l’esguard. Els ulls són com a fones 

que guanyen les distàncies del no-res. 

I enllà dels cims la boira és tan espessa 

que tot et sembla que sigui un altre món. 

I voldries, llavors, que la nit morís de pressa 

de tant buit com és tot al teu entorn. 

I agafes el fusell. Quan ets a la trinxera 

és ton millor amic i és el millor company. 

Cap aire d’enyor ni volva de quimera 

et destorba la pau del teu afany. 



Prou que voldries només, arrecerar-te 

en l’escalf amorós del llit nupcial. 

Però el llit aquí és la gleva. I en despertar-te 

et trobes amb uns braços de metall… 

La Nit, al front, és curta de gambades, 

i tot són ombres que mai no tenen son. 

Venen i van i tornen ben desembrossades 

del neguit que ens volta i ens confon. 

És l’hora greu de dolces recordances 

i dels amors llunyans marcits en nostre pit. 

L’hora que ve prenyada d’esperances 

en l’alba que vindrà quan mori aquesta Nit… 

Alba esplendent de goig i de victòria, 

feta de sang, de llàgrimes i glòria!... 

 

Joan Cid Mulet. 

Front de l’Est, setembre 1938. 

 

 
 

 

 



 

 

 

“Si n’hem vist de terres i més terres 

i hem vist mars i ciutats i camps i serres, 

i cap país no ens ha guanyat el cor! 

Tots enyorem la pàtria amb rostre d’or, 

Car tot el volt del mar que ens allunya 

no hi ha pàtria millor que Catalunya” 

 

Josep Carner 

 

 



 

 

Isidre Garcia Ballester 

 

 



 

 

 



 
 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

Lluís Martí Vernet 

 



 



 



 



 

 

 



 

 

“Estimada tieta, ha venido el juez y ha decretado la pena de muerte y 
me ha dicho que así lo había decretado el Generalísimo y esta mañana a 
las cinco me van a fusilar, tú ya sabes que matan a una inocente”.  

Carme Claramunt. 



 



 

 

 

No digueu que ell és mort -no mor l’alosa, 

ni el gra de blat ni el roserer florit-, 

digueu només que el president reposa 

entre els braços materns, amorosit. 

 

No digueu que ell és mort -la mort és cosa 

dels homes sense rels a l’Infinit-, 

digueu només que té la boca closa 

i la cançó de l’herba sobre el pit. 

 

No digueu que ell és mort -la Mort seria 

perdre’s en el no-res, i aquell que un dia 

acaronà la pàtria amb el peu nu, 

 

i es fa pols amb la terra que l’aferra, 

no podem dir que és mort-, ell s’ha fet terra, 

i aquesta terra ets tu i ets tu i ets tu… 

 

Bonaventura Gassol 



 

 

Me despierto 

a medianoche, 

muchas noches 

pienso en ti. 

No duermo, no puedo 

descansar en paz, 

no puedo. 

Tus asesinos 

pasan delante de mi, 

me desafían orgullosos, 

me humillan. 

Te mataron Cipriano 

la Guardia Civil, 

si pudiera dormir, 

pero no puedo, 

pensando en ti. 

 

Pascual Carrilero a Cipriano Martos. 



 
 

Campanades a morts 

 

Qui ha tallat tot l'alè 

d'aquests cossos tan joves, 

sense cap més tresor 

que la raó dels que ploren? 

Assassins de raons, de vides, 

que mai no tingueu repòs en cap dels vostres dies 

i que en la mort us persegueixin les nostres memòries. 



Campanades a morts 

fan un crit per la guerra 

dels tres fills que han perdut 

les tres campanes negres. 

Obriu-me el ventre 

pel seu repòs, 

dels meus jardins 

porteu les millors flors. 

 

Per aquests homes 

caveu-me fons, 

i en el meu cos 

hi graveu el seu nom. 

 

Que cap oratge 

desvetllí el son 

d'aquells que han mort 

sense tenir el cap cot. 

 

Lluís Llach 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

… I us trobàreu vós ben sol 

en aquella nit de dol. 

Quan l’albada es despertà 

vostra vida us van llevar. 

Ai dels que us feren present 

en el cor de la nostra gent 

Car viureu en tota ment 

Ara i sempre, eternament…! 

 

M. Bandranas Palà 

 

 

 

 



 

 

 

Cant de combat 

 

Prop de cada mortalla una rosa ha esclatat. 

La terra està ensagnada de tan rudes batalles, 

de màrtirs que caminen en la immortalitat, 

lluitadors implacables com enormes muralles. 

 

En vies de l’oprobi canons s’han envilit. 

Himnes bèl·lics ressonen de la futura gesta. 

S’aixequen pels camins un pilans de neguit. 

Totes les armes canten novells salms de conquesta. 

 

La por que va fonent-se dessota el crit de  l’odi 

el coratge escomet com una allau inmensa. 

 



La voluntat de vèncer ha proclamat un Codi: 

La humanitat ferida és prompta a la defensa. 

 

Contra la llibertat, ordiren la mentida. 

El poble ha replicat: “Hi donarem la vida.” 

 

Ramon Tor i Deseures. 

Cants de guerra i de pau. 1938. 

 

 

 
 



 

 

Brigada Internacional 

 

Vides, vides, vides, 

en formació correcta, passen: 

els carrers s’han acanalat 

per a conduir la riuada. 

Cap a on? Inútil pregunta! 

Cap a on totes les vides marxen. 

I si em demanes d’on sorten, 

totes dels ventres de llurs mares. 

Vides, vides, vides, 

vides i més vides encara… 

No les miris amb un esguard 

que sols veu el nombre i la massa: 



totes han tingut ulls d’infant 

aquestes vides que ara passen; 

totes han tingut un somrís 

en llur boca tornada amarga; 

totes un gentil balbuceig 

en la rudesa de llur parla; 

totes han lluitat i han patit… 

i llurs terres són tan llunyanes! 

Vides, vides, vides, 

de França, de Rússia, d’Itàlia, 

alemanys, anglesos, suecs, 

ucraïnans, polonesos, tàrtars, 

nord i sud, llevant i ponent, 

viles i camps, i pla i muntanya, 

mar i llacs, i boires i llums: 

esquinços de totes les races! 

Vides, vides, vides, 

rítmicament els passos marquen, 

en ressonen els empedrats, 

n’exulten asfalts i llosanes. 

“A morte il fascio!”, s’alça un crit; 

“Rot Front”, aclama una pancarta; 

“Hurra, hurra!”, “No passaran!” 

Roja, “La Carmanyola” canta! 

Vides, vides, vides… 

Una vida, aquest que ara passa: 

Rostre escardalenc, una vida; 

i una altra aquesta greu mirada; 

i un altre el roig i un altre el bru, 



i el nas ferm i el cabell en flames; 

cap dret, camatort, cellajunt, 

i un altre, i un altre, i un altre… 

Vides, vides, vides… 

tu, que les guaites allunyar-se, 

no sents un rosec en el cor? 

No sents una vergonya estranya? 

Cada vida sembla un retret 

que, en passar, feridora et llença: 

Què has fet tu pel teu ideal? 

Què hauràs fet per la teva pàtria? 

 

Ferran Soldevila i Zubiburu. 

La Publicitat, 13 de juny de 1937. 

 

 

Dones brigadistes. 



 



 

Josep Fortuny i Torrens. Batlle de Mollet del Vallès.  

 

Prisión Celular - Madrugada del 16 de julio de 1939. 

Queridos Madre, esposa, hijos y hermanos: 

Dentro de pocos momentos se habrá cumplido la sentencia dictada por 
el Tribunal Militar. 

Solo vosotros, solo vuestro recuerdo, me da fuerza y serenidad sobrada 
como podéis atestiguar por la presente, para llegar al final de esta 
tragedia. 

Un abrazo entrañable a todos y una recomendación, mis hijos, para ellos 
toda la atención y el cariño que allende yo seguiré ofreciéndoles. 

Un beso y un abrazo que perdurará toda vuestra vida. 

Josep. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Llamo a la juventud. 

 

Sangre que no se desborda, 

 

juventud que no se atreve, 

ni es sangre, ni es juventud, 

ni relucen, ni florecen. 

Cuerpos que nacen vencidos, 

vencidos y grises mueren: 

vienen con la edad de un siglo, 

y son viejos cuando vienen. 

 

Miguel Hernández. 

 



 

 

Tristes guerras. 

 

Tristes guerras 

si no es amor la empresa. 

Tristes, tristes. 

 

Tristes armas 

si no son las palabras. 

Tristes, tristes. 

 

Tristes hombres 

si no mueren de amores. 

Tristes, tristes. 

 

Miguel Hernández. 

 



 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

Manuel Álvarez López 

 

 

 



Carta al batlle Aguilera, escrita al front el 31 d’agost de 1936 des de 
Lécera i publicada al diari Combat: 

Amigo Aguilera: Antes de recibir tu apreciada postal, estaba entereado 
por la prensa diaria de la amplicación de nuestro Ayuntamiento, con la 
entrada en el mismo de compañeros de la CNT, FAI (…) 

Muy bien encontré todo lo que hicisteis y sólo deseo que la 
compenetración revolucionaria sea perfecta, dejando de lado todo 
cuanto sea competencia de partido, puro afán proselitista, para que solo 
guie vuestras iniciativas el afán noble y elevado de realizar la 
reconstrucción económica del país, bajo normas de cooperación y 
justicia distributiva. (…) 

Hace poco más de treinta días que la revolución avanza con paso lento 
pero seguro. No obstante, parece el pasado tan lejano que casi no se ve 
ya en el horizonte del tiempo. 

Y el pasado existe aun, está entre nosotros, nos acecha y espera la 
ocasión para imponer su voluntad secular en nuestras almas en formas 
muy diversas. (…) 

Sepamos llevar al ánimo de los demás, el entusiasmo que nos mueve. 
Aprovechemos, todo lo posible, los restos de comprensión y altruismo 
que siempre quedan a los peor dotados de esas cualidades. (…) 

Todos han de ser útiles, unos más, otros menos, a la gran tarea de la 
Revolución. 

Os recomiendo muy modestamente, ya sabéis que es un defecto mío, que 
tengáis mucha audacia: que pequéis, si tenéis que hacerlo, por exceso y 
no por defecto. Siempre estaremos a tiempo de retroceder un poco. Dad 
la sensación al pueblo de que vuestros proyectos son de importancia y 
que estáis firmemente dispuestos a realizarlos. Esto no excluye sean 
meditados meticulosamente. 

Abrazos a todos y a todas. Con el puño levantado, salud. 

Antonio Pereña. 

 

 



 
 

1 – Contra el feixisme i la seva normalització. No passaran! 

2 - Contra el masclisme i pel feminisme que serà la tomba del feixisme. 

3 - Contra el racisme i la xenofòbia. 

4 – Contra la LGTBIfòbia. 



5 – Contra la impunitat del franquisme i per la veritat, la justícia i la 
reparació. 

6 – Contra la mentida i els mitjans que la propaguen. 

7 – Contra els privilegis de l’Església i per un estat laic. 

8 – Contra el neoliberalisme especulatiu salvatge. 

9 – Contra els interessos que malmeten el planeta i la vida. 

10 – Contra les lleis que ens posen mordasses. 

11 – Contra la monarquia i per la República. 

12 – Contra les garjoles de la voluntat popular, sempre per la Llibertat. 

 

 



Totes les lectures, totes les dades als següents enllaços: 

 

Cornellà de Llobregat 

https://mesadecatalunyanoticies.blogspot.com/2019/01/noranta-novena-concentracio-veritat.html 

Santa Coloma de Gramenet 

https://mesadecatalunyanoticies.blogspot.com/2019/02/centena-concentracio-veritat-justicia-i.html 

Sabadell 

https://mesadecatalunyanoticies.blogspot.com/2019/03/cent-unena-concentracio-veritat.html 

Barcelona 

https://mesadecatalunyanoticies.blogspot.com/2019/04/cent-dosena-concentracio-veritat.html 

Manresa 

http://mesadecatalunyanoticies.blogspot.com/2019/05/cent-tresena-concentracio-veritat.html 

El Prat de Llobregat 

https://mesadecatalunyanoticies.blogspot.com/2019/07/cent-quatrena-concentracio-veritat.html 

Girona 

https://mesadecatalunyanoticies.blogspot.com/2019/07/cent-cinquena-concentracio-veritat_28.html 

L’Hospitalet de Llobregat 

https://mesadecatalunyanoticies.blogspot.com/2019/08/cent-sisena-concentracio-veritat.html 

Tarragona 

https://mesadecatalunyanoticies.blogspot.com/2019/10/cent-setena-concentracio-veritat.html 

Mollet del Vallès 

https://mesadecatalunyanoticies.blogspot.com/2019/10/cent-vuitena-concentracio-veritat.html 

Rubí 

https://mesadecatalunyanoticies.blogspot.com/2019/12/cent-novena-concentracio-veritat.html 

Campanades antifeixistes 

https://mesadecatalunyanoticies.blogspot.com/2019/12/cent-desena-concentracio-veritat.html 

 

Poesia en temps de pandèmia. Poemes, música i veritat, justícia i reparació. 

http://mesadecatalunyanoticies.blogspot.com/2020/04/poesia-en-temps-de-pandemia-abril-es.html 

 

 

 


